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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 57 nr. 2 første og tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3) og
på grunnlag av det felles forslag godkjent av Forlikskomiteen
11. mai 1995, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Som følge av bestemte hendelser bør rådsdirektivene som
fastlegger den generelle ramme for at kredittinstitusjoner,
forsikringsforetak, investeringsforetak og foretak for
kollektiv investering i verdipapirer kan utøve virksomhet,
nemlig direktiv 77/780/EØF(4) og 89/646/EØF, direktiv
73/239/EØF(5) og 92/49/EØF, direktiv 79/267/EØF(6) og
92/96/EØF, direktiv 93/22/EØF(7) og direktiv
85/611/EØF(8), endres på enkelte punkter for å styrke
tilsynet. Det er ønskelig å vedta lignende tiltak for hele
sektoren for finansielle tjenester.

2) Disse direktivene fastlegger særlig vilkårene som skal være
oppfylt for at vedkommende myndigheter kan gi tillatelse
til å starte virksomhet.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF

av 29. juni 1995

om endring av direktiv 77/780/EØF og 89/646/EØF om
kredittinstitusjoner, direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF om

skadeforsikring, direktiv 79/267/EØF og 92/96/EØF om livsforsikring,
direktiv 93/22/EØF om investeringsforetak og direktiv 85/611/EØF om

foretak for kollektiv investering i verdipapirer (investeringsforetak)
med henblikk på å styrke tilsynet

(1) EFT nr. C 229 av 25.8.1993, s. 10.

(2) EFT nr. C 52 av 19.2.1994, s. 15.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 9. mars 1994 (EFT nr. C 91 av 28.3.1994,
s. 61), Rådets felles holdning av 6. juni 1994 (EFT nr. C 213 av 3.8.1994,
s. 29) og europaparlamentsbeslutning av 26. oktober 1994 (EFT nr. C
323 av 21.11.1994, s. 56).

(4) EFT nr. L 322 av 17.12.1977, s. 30. Direktivet sist endret ved direktiv
89/646/EØF (EFT nr. L 386 av 30.12.1989, s. 1).

(5) EFT nr. L 228 av 16.8.1973, s. 3. Direktivet sist endret ved direktiv 92/
49/EØF (EFT nr. L 228 av 11.8.1992, s. 1).

(6) EFT nr. L 63 av 13.3.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 92/
96/EØF (EFT nr. L 360 av 9.12.1992, s. 1).

(7) EFT nr. L 141 av 11.6.1993, s. 27.

(8) EFT nr. L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet endret ved direktiv 88/
220/EØF (EFT nr. L 100 av 19.4.1988, s. 31).

3) Vedkommende myndigheter bør ikke gi et finansforetak
tillatelse eller opprettholde tillatelsen dersom det finnes nære
forbindelser mellom finansforetaket og andre fysiske eller
juridiske personer som kan hindre myndighetene i å føre
forsvarlig tilsyn. Finansforetak som allerede er godkjent,
må også oppfylle vedkommende myndigheters krav i denne
forbindelse.

4) Definisjonen av «nære forbindelser» i dette direktiv fast-
legger minstekrav og er ikke til hinder for at medlems-
statene også anvender den på andre situasjoner enn dem
definisjonen omhandler.

5) Erverv av en betydelig andel av et selskaps kapital er i seg
selv ikke en kapitalinteresse i dette direktivs forstand dersom
eierandelen er ervervet utelukkende som en midlertidig
investering og ikke gir rett til å øve innflytelse på foretakets
struktur og finansielle strategi.

6) Det nevnte forsvarlige tilsyn fra tilsynsmyndighetenes side
omfatter det tilsyn på konsolidert grunnlag som skal føres
med et finansforetak når en slik form for tilsyn er fastsatt i
fellesskapsrettens bestemmelser. I slike tilfeller skal de
myndigheter som mottar anmodningen om godkjenning,
fastslå hvilke myndigheter som skal føre tilsyn på
konsolidert grunnlag med vedkommende finansforetak.

7) Prinsippene om gjensidig anerkjennelse og tilsyn ved
hjemstatens tilsynsmyndigheter forutsetter at vedkommende
myndigheter i hver medlemsstat unnlater å gi tillatelse eller
tilbakekaller den når det klart framgår av faktorer som
virksomhetsplan, geografisk plassering eller den virksomhet
som faktisk utøves, at et finansforetak har valgt rettssystemet
i den aktuelle medlemsstat for å unndra seg strengere
standarder i en annen medlemsstat der finansforetaket har
til hensikt å utøve eller utøver størstedelen av sin virksomhet.
Et finansforetak som er en juridisk person, må ha tillatelse
i den medlemsstat der det har sitt forretningskontor. Et
finansforetak som ikke er en juridisk person, må ha tillatelse
i den medlemsstat der det har sitt hovedkontor. Medlems-
statene må for øvrig kreve at et finansforetak alltid har sitt
hovedkontor i sin hjemstat, og at det faktisk utøver
virksomhet der.
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8) Det bør fastsettes adgang til utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og myndigheter eller
organer som i kraft av sin funksjon bidrar til å styrke
finanssystemets stabilitet. For å bevare opplysningenes
fortrolige karakter må antallet mottakere være strengt
begrenset.

9) Visse former for atferd, f.eks. bedrageri og innsidehandel,
kan påvirke finanssystemets stabilitet og integritet, også når
de gjelder andre foretak enn finansforetak.

10) Det må fastsettes på hvilke vilkår denne utveksling av
opplysninger kan tillates.

11) Når det er fastsatt at opplysninger kan gis videre bare med
vedkommende myndigheters uttrykkelige samtykke, kan
myndighetene eventuelt gjøre samtykket betinget av at
strenge krav blir overholdt.

12) Utveksling av opplysninger mellom på den ene side
vedkommende myndigheter og på den annen side
sentralbanker og andre organer med lignende funksjon i
deres egenskap av monetære myndigheter og eventuelt andre
offentlige myndigheter som fører tilsyn med
betalingssystemer, må også tillates.

13) Den taushetsplikt som gjelder for myndigheter som skal
godkjenne og føre tilsyn med foretak for kollektiv
investering i verdipapirer og foretak som medvirker i deres
virksomhet, samt den adgang til utveksling av opplysninger
som gjelder for myndigheter som skal godkjenne og føre
tilsyn med kredittinstitusjoner, investeringsforetak og
forsikringsforetak, bør innføres i direktiv 85/611/EØF.

14) Ved dette direktiv foretas den samordning av samtlige
bestemmelser for hele finanssektoren om utveksling av
opplysninger mellom myndigheter som er omhandlet i
direktiv 93/22/EØF.

15) For å styrke tilsynet med finansforetak og vernet av
finansforetaks kunder bør det fastsettes at en revisor skal
underrette vedkommende myndigheter umiddelbart dersom
vedkommende i forbindelse med utførelsen av sin oppgave,
i tilfeller som omhandlet i dette direktiv, får kjennskap til
visse forhold som i alvorlig grad kan påvirke et finans-
foretaks finansielle situasjon eller dets administrative eller
regnskapsmessige organisering.

16) Av hensyn til det mål som skal nås, er det ønskelig at
medlemsstatene fastsetter at denne plikten gjelder under alle
omstendigheter når en revisor fastslår slike forhold i for-
bindelse med utførelsen av sin oppgave i et foretak som har
nære forbindelser med et finansforetak.

17) Revisorenes plikt til eventuelt å melde til vedkommende
myndigheter visse forhold og vedtak som gjelder et
finansforetak, og som revisorene har fastslått i forbindelse

med utførelsen av sin oppgave i et foretak som ikke er et
finansforetak, endrer verken arten av deres oppgave i dette
foretaket eller den måten de skal utføre sin oppgave på i
foretaket.

18) Vedtakelsen av dette direktiv er det best egnede middel
for å nå de mål det tas sikte på, særlig for å styrke ved-
kommende myndigheters fullmakter. Direktivet fastsetter
bare minstekravene for å nå målene og ingen bestemmelser
som går lenger enn dette -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Ordet «finansforetak» i dette direktiv erstattes med

- ordet «kredittinstitusjon» når dette direktiv endrer direktiv
77/780/EØF og 89/646/EØF,

- ordet «forsikringsforetak» når dette direktiv endrer direktiv
73/239/EØF, 92/49/EØF, 79/267/EØF og 92/96/EØF,

- ordet «investeringsforetak» når dette direktiv endrer
direktiv 93/22/EØF,

- ordene «foretak for kollektiv investering i verdipapirer eller
et foretak som medvirker i dets virksomhet» når dette
direktiv endrer direktiv 85/611/EØF.

Artikkel 2
1. Ny definisjon

- i nytt femte strekpunkt i artikkel 1 i direktiv 77/780/EØF,

- i ny bokstav l) i artikkel 1 i direktiv 92/49/EØF,

- i ny bokstav m) i artikkel 1 i direktiv 92/96/EØF,

- i nytt nr. 15 i artikkel 1 i direktiv 93/22/EØF

skal lyde:

«nære forbindelser: en situasjon der to eller flere fysiske
eller juridiske personer er knyttet til hverandre ved

a) kapitalinteresse, dvs. ved å ha eller kontrollere minst
20 % av et foretaks stemmeretter eller kapital, eller

b) kontroll, dvs. ved en forbindelse mellom et
hovedforetak og et underforetak i alle tilfellene
omhandlet i artikkel 1 nr. 1 og 2 i direktiv
83/349/EØF(*) eller ved en tilsvarende forbindelse
mellom enhver fysisk eller juridisk person og et
foretak; ethvert underforetak av et underforetak anses
også som datterforetak av hovedforetaket som står i
spissen for foretakene.
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En situasjon der to eller flere fysiske eller juridiske personer
er varig knyttet til en person ved kontroll, anses også som
en nær forbindelse mellom slike personer.

_____________
(*) EFT nr. L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved

direktiv 90/605/EØF (EFT nr. L 317 av 16.11.1990, s. 60).»

2. Nye ledd i

- artikkel 3 nr. 2 i direktiv 77/780/EØF,

- artikkel 3 nr. 3 i direktiv 93/22/EØF,

- artikkel 8 nr. 1 i direktiv 73/239/EØF,

- artikkel 8 nr. 1 i direktiv 79/267/EØF

skal lyde:

«Dersom det finnes nære forbindelser mellom
finansforetaket og andre fysiske eller juridiske personer,
skal vedkommende myndigheter gi tillatelse bare dersom
disse forbindelsene ikke hindrer myndighetenes forsvarlige
tilsyn.

Vedkommende myndigheter skal også avslå å gi tillatelse
dersom de hindres i å føre forsvarlig tilsyn fordi en eller
flere fysiske eller juridiske personer som foretaket har nære
forbindelser med, er underlagt et tredjelands lover og
forskrifter, eller fordi anvendelsen av disse lover og
forskrifter fører til vanskeligheter.

Vedkommende myndigheter skal kreve at finansforetak gir
dem de opplysninger som er nødvendige for at
myndighetene kan forsikre seg om at vilkårene i dette nr.
er oppfylt til enhver tid.»

Artikkel 3
1. I artikkel 8 i direktiv 73/239/EØF og i direktiv 79/267/
EØF skal nytt nr. 1a lyde:

«1a. Medlemsstatene skal kreve at forsikringsforetak har
hovedkontor og forretningskontor i samme medlemsstat.»

2. I artikkel 3 i direktiv 77/780/EØF skal nytt nr. 2a lyde:

«2a. Medlemsstatene skal kreve at

- kredittinstitusjoner som er juridiske personer, og som
i samsvar med nasjonal lovgivning har et forretnings-
kontor, har hovedkontor og forretningskontor i samme
medlemsstat,

- andre kredittinstitusjoner har hovedkontor i den
medlemsstat som har gitt tillatelsen, og der de faktisk
utøver sin virksomhet.»

Artikkel 4

1. I artikkel 16 i direktiv 92/49/EØF og i artikkel 15 i direktiv
92/96/EØF skal nytt nr. 5a lyde:

«5a. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 til 4 kan
medlemsstatene gi tillatelse til utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og

- myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med organer
som medvirker ved avvikling og konkursbehandling
av finansforetak og andre lignende framgangsmåter,
eller

- myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med personer
som skal foreta lovfestet revisjon av forsikrings-
foretaks, kredittinstitusjoners, investeringsforetaks og
andre finansinstitusjoners regnskaper, eller

- uavhengige aktuarer i forsikringsforetak som fører
lovfestet tilsyn med forsikringsforetakene, samt
organer med ansvar for å føre tilsyn med disse
aktuarene.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i
første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

- opplysningene skal brukes for å utføre tilsyns- eller
revisjonsoppgaven nevnt i første ledd,

- opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 1,

- dersom opplysningene kommer fra en annen
medlemsstat, kan de gis videre bare med uttrykkelig
samtykke fra vedkommende myndigheter som har gitt
opplysningene, og eventuelt bare for de formål disse
myndigheter har gitt samtykke til.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om hvilke myndigheter, personer eller
organer som kan motta opplysninger i henhold til dette nr.»

2. I artikkel 12 i direktiv 77/780/EØF og i artikkel 25 i direktiv
93/22/EØF skal nytt nr. 5a lyde:

«5a. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 til 4 kan
medlemsstatene gi tillatelse til utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og

- myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med organer
som medvirker ved avvikling og konkursbehandling
av finansforetak og andre lignende framgangsmåter,
eller

- myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med personer
som skal foreta lovfestet revisjon av forsikrings-
foretaks, kredittinstitusjoners, investeringsforetaks og
andre finansinstitusjoners regnskaper.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i
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første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

- opplysningene skal brukes for å utføre tilsynsoppgaven
nevnt i første ledd,

- opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 1,

- dersom opplysningene kommer fra en annen medlems-
stat, kan de gis videre bare med uttrykkelig samtykke
fra vedkommende myndigheter som har gitt opp-
lysningene, og eventuelt bare for de formål disse
myndigheter har gitt samtykke til.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om hvilke myndigheter som kan motta
opplysninger i henhold til dette nr.»

3. I artikkel 12 i direktiv 77/780/EØF, i artikkel 16 i direktiv
92/49/EØF, i artikkel 25 i direktiv 93/22/EØF og i artikkel 15 i
direktiv 92/96/EØF skal nytt nr. 5b lyde:

«5b. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 til 4 kan
medlemsstatene for å styrke finanssystemets stabilitet og
integritet gi tillatelse til utveksling av opplysninger mellom
vedkommende myndigheter og myndigheter eller organer
som etter lovgivningen har ansvar for å undersøke og
etterforske overtredelser av bestemmelser i selskapsretten.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i
første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

- opplysningene skal brukes for å utføre oppgaven nevnt
i første ledd,

- opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 1,

- dersom opplysningene kommer fra en annen
medlemsstat, kan de gis videre bare med uttrykkelig
samtykke fra vedkommende myndigheter som har gitt
opplysningene, og eventuelt bare for de formål disse
myndigheter har gitt samtykke til.

Dersom myndighetene eller organene omhandlet i første
ledd i en medlemsstat i sitt undersøkelses- eller etter-
forskningsarbeid innhenter bistand fra personer som på
grunn av særskilt kompetanse gis fullmakt for dette formål,
og som ikke er ansatt i offentlig sektor, kan adgangen til
utveksling av opplysninger omhandlet i første ledd utvides
til disse personene på vilkårene fastsatt i annet ledd.

Ved anvendelsen av annet ledd siste strekpunkt skal
myndighetene og organene nevnt i første ledd underrette
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, om
navnet til de personer som opplysningene skal sendes til,
med nøyaktig angivelse av personenes fullmakter.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige

medlemsstatene om navnet på de myndigheter eller organer
som kan motta opplysninger i henhold til dette nr.

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om anvendelsen
av bestemmelsene i dette nr. før 31. desember 2000.»

4. I artikkel 12 i direktiv 77/780/EØF og i artikkel 25 i direktiv
93/22/EØF skal nr. 6 lyde:

«6. Denne artikkel skal ikke være til hinder for at
vedkommende myndigheter gir videre

- til sentralbanker og andre organer med lignende
funksjon i deres egenskap av pengepolitiske
myndigheter,

- eventuelt til andre offentlige myndigheter med ansvar
for å føre tilsyn med betalingssystemer,

opplysninger i forbindelse med utførelsen av deres oppgave,
og den skal heller ikke være til hinder for at slike
myndigheter eller organer gir videre til vedkommende
myndigheter de opplysninger de behøver for formålene i
nr. 4. Opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal
være underlagt taushetsplikt som omhandlet i denne
artikkel.»

5. I artikkel 16 i direktiv 92/49/EØF og i artikkel 15 i direktiv
92/96/EØF skal nytt nr. 5c lyde:

«5c. Medlemsstatene kan gi vedkommende myndigheter
tillatelse til å gi videre

- til sentralbanker og andre organer med lignende
funksjon i deres egenskap av pengepolitiske myndig-
heter,

- eventuelt til andre offentlige myndigheter med ansvar
for å føre tilsyn med betalingssystemer,

opplysninger i forbindelse med utførelsen av deres oppgave
og kan gi slike myndigheter eller organer tillatelse til å gi
videre til vedkommende myndigheter de opplysninger de
behøver for formålene i nr. 4. Opplysninger som mottas i
denne forbindelse, skal være underlagt taushetsplikt som
omhandlet i denne artikkel.»

6. I artikkel 12 i direktiv 77/780/EØF skal nytt nr. 8 lyde:

«8. Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke være til
hinder for at vedkommende myndigheter gir videre
opplysningene omhandlet i nr. 1 til 4 til en oppgjørssentral
eller et lignende organ godkjent i nasjonal lovgivning for
avregning eller oppgjør på ett av medlemsstatens markeder,
dersom de mener det er nødvendig å gi opplysningene
videre for å sikre at disse organene virker tilfredsstillende
i forbindelse med en markedsdeltakers mislighold eller
potensielle mislighold. Opplysninger som mottas i denne
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- i en forvaltningsklage på et vedtak gjort av
vedkommende myndighet, eller

- i saker brakt inn for domstolene i samsvar med artikkel
51 nr. 2.

6. Nr. 2 og 5 skal ikke være til hinder for utveksling av
opplysninger

a) innen samme medlemsstat når det finnes flere
vedkommende myndigheter der, eller

b) innen samme medlemsstat og mellom medlemsstater,
mellom vedkommende myndigheter og

- myndigheter med ansvar for tilsyn med
kredittinstitusjoner, investeringsforetak,
forsikringsforetak og andre finansinstitusjoner
og myndigheter med ansvar for tilsyn med
finansmarkedene,

- organer som medvirker ved avvikling,
konkursbehandling og lignende framgangsmåter
i forbindelse med foretak for kollektiv invest-
ering i verdipapirer og foretak som medvirker i
deres virksomhet,

- personer med ansvar for å foreta lovfestet
revisjon av forsikringsforetaks, kredittinstitu-
sjoners, investeringsforetaks og andre finans-
institusjoners regnskaper,

under utførelsen av sine tilsynsoppgaver såvel som
når de gir videre til organer som forvalter erstatnings-
ordninger, opplysninger som er nødvendige for at disse
kan utføre sin oppgave. Disse opplysningene skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 2.

7. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 2 til 5 kan
medlems-statene gi tillatelse til utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og

- myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med organer
som medvirker ved avvikling og konkursbehandling
av finansforetak og andre lignende framgangsmåter,
eller

- myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med personer
som skal foreta lovfestet revisjon av forsikrings-
foretaks, kredittinstitusjoners, investerings-foretaks og
andre finansinstitusjoners regnskaper.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i
første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

- opplysningene skal brukes for å utføre tilsyns-

forbindelse, skal være underlagt taushetsplikt som
omhandlet i nr. 1. Medlemsstatene skal likevel påse at
opplysninger som mottas i henhold til nr. 2, i tilfellet nevnt
i dette nr. ikke kan gis videre med mindre vedkommende
myndigheter som har gitt opplysningene, uttrykkelig har
gitt sitt samtykke.»

7. I artikkel 50 i direktiv 85/611/EØF oppheves nr. 2, 3 og 4,
og nytt nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 skal lyde:

«2. Medlemsstatene skal fastsette at alle personer som er
eller har vært ansatt hos vedkommende myndigheter, såvel
som revisorer eller sakkyndige som opptrer på vegne av
vedkommende myndigheter, skal være underlagt
taushetsplikt. Dette betyr at med forbehold for saker som
omfattes av strafferetten, kan ingen fortrolige opplysninger
som de måtte få i embets medfør, gis videre til noen annen
person eller myndighet, unntatt i en summarisk eller
sammenfattet form slik at de enkelte foretak for kollektiv
investering i verdipapirer samt forvaltningsselskaper og
depositarer, heretter kalt «foretak som medvirker i deres
virksomhet», ikke kan identifiseres.

Når et foretak for kollektiv investering i verdipapirer eller
et foretak som medvirker i dets virksomhet, er erklært
konkurs eller er under avvikling etter beslutning av retten,
kan likevel fortrolige opplysninger som ikke berører
tredjemann som er involvert i forsøk på å redde foretaket,
gis videre under en sivil sak.

3. Nr. 2 skal ikke være til hinder for at vedkommende
myndigheter i de forskjellige medlemsstatene utveksler
opplysninger i samsvar med dette direktiv eller andre
direktiver som gjelder foretak for kollektiv investering i
verdipapirer eller foretak som medvirker i deres virksomhet.
Disse opplysningene skal være underlagt taushetsplikt som
omhandlet i nr. 2.

4. Medlemsstatene kan inngå samarbeidsavtaler om
utveksling av opplysninger med vedkommende
myndigheter i tredjestater bare dersom de opplysninger som
gis videre, omfattes av en garanti for taushetsplikt som minst
tilsvarer den som er nevnt i denne artikkel.

5. Vedkommende myndigheter som mottar fortrolige
opplysninger i henhold til nr. 2 og 3, kan bruke dem bare i
embets medfør

- for å kontrollere at vilkårene for adgang til å starte
virksomhet som foretak for kollektiv investering i
verdipapirer eller foretak som medvirker i dets
virksomhet, er oppfylt, og for å lette tilsynet med
utøvelse av slik virksomhet, administrasjons- og
bokføringsrutiner og intern kontroll, eller

- for å pålegge straffetiltak, eller
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oppgaven nevnt i første ledd,

- opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 2,

- dersom opplysningene kommer fra en annen
medlemsstat, kan de gis videre bare med uttrykkelig
samtykke fra vedkommende myndigheter som har gitt
opplysningene, og eventuelt bare for de formål disse
myndigheter har gitt samtykke til.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om hvilke myndigheter som kan motta
opplysninger i henhold til dette nr.

8. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 2 til 5 kan
medlemsstatene for å styrke finanssystemets stabilitet og
integritet gi tillatelse til utveksling av opplysninger mellom
vedkommende myndigheter og myndigheter eller organer
som etter lovgivningen har ansvar for å oppdage og
etterforske overtredelser av bestemmelser i selskapsretten.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i
første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

- opplysningene skal brukes for å utføre oppgaven nevnt
i første ledd,

- opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 2,

- dersom opplysningene kommer fra en annen
medlemsstat, kan de gis videre bare med uttrykkelig
samtykke fra vedkommende myndigheter som har gitt
opplysningene, og eventuelt bare for de formål disse
myndigheter har gitt samtykke til.

Dersom myndighetene eller organene omhandlet i første
ledd i en medlemsstat i sitt oppdagelses- eller etter-
forskningsarbeid innhenter bistand fra personer som på
grunn av særskilt kompetanse gis fullmakt for dette formål,
og som ikke er ansatt i offentlig sektor, kan adgangen til
utveksling av opplysninger omhandlet i første ledd utvides
til disse personene på vilkårene fastsatt i annet ledd.

Ved anvendelsen av annet ledd siste strekpunkt skal
myndighetene eller organene nevnt i første ledd underrette
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, om
navnet til de personer som opplysningene skal sendes til,
med nøyaktig angivelse av personenes fullmakter.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om navnet på de myndigheter eller organer
som kan motta opplysninger i henhold til dette nr.

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om anvendelsen
av bestemmelsene i dette nr. før 31. desember 2000.
9. Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke være til

hinder for at vedkommende myndigheter gir videre til
sentral-banker og andre organer med lignende funksjon i
egenskap av pengepolitiske myndigheter opplysninger i
forbindelse med utførelsen av deres oppgave, og de skal
heller ikke være til hinder for at slike myndigheter eller
organer gir videre til vedkommende myndigheter de
opplysninger de behøver for formålene i nr. 5. Opplysninger
som mottas i denne forbindelse, skal være underlagt
taushetsplikt som omhandlet i denne artikkel.

10. Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke være til
hinder for at vedkommende myndigheter gir videre
opplysningene omhandlet i nr. 2 til 5 til en oppgjørssentral
eller et lignende organ godkjent i nasjonal lovgivning for
avregning eller oppgjør på ett av medlemsstatens markeder,
dersom de mener det er nødvendig å gi opplysningene
videre for å sikre at disse organene virker tilfredsstillende
i forbindelse med en markedsdeltakers mislighold eller
potensielle mislighold. Opplysninger som mottas i denne
forbindelse, skal være underlagt taushetsplikt som
omhandlet i nr. 2. Medlemsstatene skal likevel påse at
opplysninger som mottas i henhold til nr. 3, i tilfellet nevnt
i dette nr. ikke kan gis videre med mindre vedkommende
myndigheter som har gitt opplysningene, uttrykkelig har
gitt sitt samtykke.

11. I tillegg kan medlemsstatene uten hensyn til
bestemmelsene i nr. 2 og 5 i henhold til lovgivning gi
tillatelse til at visse opplysninger gis videre til andre
avdelinger i deres sentraladministrasjoner som er ansvarlige
for lovgivning angående tilsyn med foretak for kollektiv
investering i verdipapirer og foretak som medvirker i deres
virksomhet, kredittinstitusjoner, finansinstitusjoner,
investeringsforetak og forsikringsforetak, og til kontrollører
som handler etter fullmakt fra disse avdelinger.

Slike opplysninger kan likevel bare gis videre når det er
nødvendig av hensyn til tilsynet.

Medlemsstatene skal likevel fastsette at opplysninger
mottatt i henhold til nr. 3 og 6 aldri kan gis videre i de
tilfeller som er nevnt i dette nr., uten uttrykkelig samtykke
fra vedkommende myndigheter som ga opplysningene
videre.»

Artikkel 5
Følgende skal innsettes

- i direktiv 77/780/EØF som ny artikkel 12a,

- i direktiv 92/49/EØF som ny artikkel 16a,

- i direktiv 92/96/EØF som ny artikkel 15a,

- i direktiv 93/22/EØF som ny artikkel 25a,

- i direktiv 85/611/EØF som ny artikkel 50a:
«1. Medlemsstatene skal minst fastsette at
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84/253/EØF i god tro gir videre opplysninger om forhold
og vedtak nevnt i nr. 1 til vedkommende myndigheter, er
dette ikke å anse som et brudd på taushetsplikten i henhold
til kontrakt eller i henhold til lover eller forskrifter og
medfører ikke noen form for ansvar for disse personene.

____________
(*) EFT nr. L 126 av 12.5.1984, s. 20.

(**) EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved
direktiv 90/605/EØF (EFT nr. L 317 av 16.11.1990, s. 60).»

Artikkel 6
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som
er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 18. juli
1996. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlems-statene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 7
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

a) enhver person som er godkjent i henhold til direktiv
84/253/EØF(*), og som i et finansforetak utfører
oppgaven nevnt i artikkel 51 i direktiv 78/660/
EØF(**), i artikkel 37 i direktiv 83/349/EØF eller i
artikkel 31 i direktiv 85/611/EØF eller enhver annen
lovbestemt oppgave, skal ha plikt til straks å melde til
vedkommende myndigheter ethvert forhold eller
vedtak som gjelder foretaket, og som vedkommende
person har fått kjennskap til i forbindelse med
utførelsen av sin oppgave, og som kan

- være en materiell overtredelse av de lover og
forskrifter som fastlegger vilkårene for god-
kjenning, eller som særskilt omhandler virk-
somheten som finansforetak, eller

- skade den fortsatte drift av finansforetaket, eller

- medføre at regnskapene ikke godkjennes, eller
at det tas forbehold,

b) samme plikt gjelder for vedkommende person med
hensyn til forhold og vedtak personen har fått
kjennskap til i forbindelse med utførelsen av oppgaven
nevnt i bokstav a) i et foretak som ved kontroll har
nære forbindelser med det finansforetaket der personen
utfører ovennevnte oppgave.

2. Dersom personene godkjent i henhold til direktiv

Utferdiget i Brussel, 29. juni 1995.

For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

President

For Rådet

M. BARNIER

Formann
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